Totaalconcept in Actief Wond Management
Het Wond Management Systeem van BiologiQ bestaat uit
innovatieve bio-actieve oplossingen, gericht op het
stimuleren van het eigen regeneratief vermogen van het
lichaam en gebaseerd op een toenemend inzicht in de
biologie van de (complexe) wond.
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BiologiQ met
Aldanex op
Negenmaandenbeurs
Volgende maand zal BiologiQ met een speciale Aldanexstand vertegenwoordigd zijn op de Negenmaandenbeurs in
de Amsterdamse RAI, van woensdag 25 februari tot en met
zondag 1 maart.
De beurs richt zich primair op aanstaande moeders en direct
bij de zwangerschap betrokkenen en positioneert zich als ‘de
ideale plek om inspiratie op te doen als je een kindje
verwacht of net hebt gekregen’. De organisatoren doen dit
onder meer door middel van modeshows, interieuradviezen
voor de babykamer, zwangerschapskleding en babyproducten. De Aldanex-stand is te vinden in het Webshop Paviljoen
in hal 9, bij de doorgang naar hal 8. Voor standbezoekers is
er een speciale beursaanbieding en een beursactie waarmee
aanstaande moeders een prijs kunnen winnen door Aldanex
te liken op Facebook.

Meer dan 50.000 bezoekers
De Negenmaandenbeurs is het grootste evenement van
Nederland rondom de thema’s zwangerschap, baby’s en
aanstaand ouderschap. De editie van 2014 trok ruim 52.000
bezoekers, van wie meer dan de helft (57%) zwanger was.
Van hen was bijna een kwart zwanger van een tweede
kindje; meer dan de helft van alle bezoekers (54%) heeft al
kinderen. De bezoekers, met een gemiddelde leeftijd van 31
jaar, waardeerden de beurs met gemiddeld een 7,3.
BiologiQ ziet in de
Negenmaandenbeur
s een gunstige
gelegenheid om
meer bekendheid te
genereren voor de
vorige maand
gestarte Aldanex
webwinkel
(www.Aldanex.nl).
Hiermee wil BiologiQ ouders van baby’s en peuters met
luierdermatitis de kans bieden Aldanex rechtstreeks online te

kopen. Uit eerdere ervaringen, o.a. op de
kinderafdeling van Nederlandse
ziekenhuizen, was al gebleken dat Aldanex
ook heel effectief is bij de behandeling en
preventie van deze vorm van vochtletsel.
Meer informatie over de Negenmaandenbeurs is te vinden
op: www.negenmaandenbeurs.nl
Like Aldanex op Facebook en maak
kans op gratis toegang tot de Negenmaandenbeurs

Als lezer van de BiologiQ nieuwsbrief maakt u kans
op gratis toegang tot de Negenmaandenbeurs (RAI
Amsterdam, 25 februari t/m 1 maart 2015).
Het enige dat u hoeft te doen is een bezoekje brengen aan
de Aldanex Facebookpagina en daar Aldanex te liken.
Elke negende nieuwsbrieflezer(es) die op deze manier
Aldanex liket krijgt een gratis toegangsbewijs voor de beurs
toegestuurd – zo lang de voorraad strekt.

Afscheid Betsie Berfelo
Afgelopen maand heeft Betsie Berfelo haar werkzaamheden voor BiologiQ beëindigd. Betsie kwam op 1 januari
2009 in dienst als sales- en productspecialist voor de regio
Noord- en Oost-Nederland.
Directeur Hans Willemsen: “Betsie heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het opbouwen van onze contacten in de regio
Noord- en Oost-Nederland. Van huis uit is zij een echte
zorgpersoon waarbij ‘hart voor de patiënt’ voorop staat. In
de zes jaar dat zij BiologiQ vertegenwoordigde heeft zij
daarmee bijgedragen aan de groei van BiologiQ, waarvoor
wij haar erkentelijk zijn. Namens alle BiologiQ medewerkers
wens ik haar dan ook veel succes in haar verdere loopbaan”.
De vaste relaties van Betsie Berfelo zijn inmiddels per brief
op de hoogte gesteld van haar vertrek. Gedurende een
overgangsperiode nemen Willem Masker en Rob de Klijn de
lopende zaken over.
Willem draagt zorg voor de provincies Groningen, Friesland,
Drenthe en Utrecht. U kunt hem bereiken op:
willem@biologiq.nl of mobiel 06 22 916 169.
Lees verder op de volgende pagina >
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Vervolg afscheid Betsie Berfelo
Rob neemt waar voor de provincies Overijssel en Gelderland.
U kunt hem bereiken op:
rob@biologiq.nl of mobiel 06 42 543 220.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Hans
Willemsen op 06 53 141 744.

Academisch ziekenhuis
ook voor mensen met
budgetpolis
Vorige maand kwam Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met
een nieuwsbericht waarin gereageerd werd op suggesties
als zouden mensen met een budgetpolis niet meer terecht
kunnen bij een academisch ziekenhuis.
De suggestie was afkomstig van de Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie (NPCF), maar is volgens ZN ‘volstrekt
onjuist’. ZN wijst op de zorgplicht die zorgverzekeraars
hebben. Deze geldt voor alle zorgpolissen, dus ook de
budgetpolis. Als de zorg die een verzekerde met budgetpolis
nodig heeft alleen verstrekt kan worden door een
academisch ziekenhuis, heeft hij of zij daar gewoon recht op
en vergoedt de zorgverzekeraar alle kosten. Wel legt ZN in
het nieuwsbericht uit dat zorgverzekeraars in het geval van
budgetpolissen meestal een beperkt aantal ziekenhuizen
contracteren voor ‘planbare behandelingen’, als bijvoorbeeld
knieoperaties. Mocht alsnog complexe zorg nodig blijken in
een academisch ziekenhuis, dan heeft de verzekerde daar
recht op en hoeft hij of zij niets (bij) te betalen.
ZN betreurt het dat de NPCF ‘onnodig verwarring zaait’.
Onder het motto ‘Word wakker!’ voert de federatie
campagne om Nederlanders bewust te maken van de
financiële risico’s die een verkeerde poliskeuze met zich mee
kan brengen. Hiervoor biedt de federatie onder meer een
kennistest op de website www.zorgverzekering.npcf.nl.
Bronnen: zn.nl, zorgverzekering.npcf.nl

Acties op komst na uitblijven
nieuwe cao Ziekenhuizen
Onder de noemer ‘Hard nodig’ hebben in een groot aantal
zorginstellingen kaderleden van vakbonden FBZ, FNV Zorg
& Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 actiecomité’s
gevormd.

Ook Abvakabo FNV bereidt acties voor, nadat eind vorig jaar
de cao-onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen (NVZ) weer op niets waren uitgelopen. Na
overleg met de achterban waren de vakbonden unaniem in
hun afwijzing van het ‘eindbod’ van de NVZ. Sinds het
aflopen van de vorige cao, op 1 maart 2014, zijn er inmiddels
elf overlegrondes geweest, aan het eind waarvan nog geen
overeenstemming in zicht is. Het geschil gaat om zowel
looneisen als baanzekerheid.

Acties
Tegenover een eis van 3 procent loonsverhoging per jaar
stellen de ziekenhuizen drie jaar lang een gemiddelde
verhoging van 1,08 per jaar plus 1 procent incidenteel. De
bonden zien hierin ten dele een ‘sigaar uit eigen doos’,
omdat NVZ geen verhoging wil geven over 2014, de bijdrage
voor de aanvullende ziektekostenverzekering (nu nog € 14
per maand) wil schrappen en het voordeel van een lagere
pensioenpremie niet doorgeeft aan de zorgwerknemers.
Daarnaast maken de bonden zich grote zorgen over de
werkzekerheid in de ziekenhuizen. Zij betreuren de trend
naar steeds meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten,
waardoor de afgesproken ‘flexibele schil’ van 4 procent
tijdelijke aanstellingen steeds verder wordt overschreden.
Andere heikele punten zijn de dreigende verdere versobering
van de wachtgeldregeling bij ontslag en het uitblijven van
betere afspraken over het recht op scholing. Zoals de
plannen er nu voorstaan komen de vakbonden medio
februari eerst met een ‘ultimatum’. Levert dat niets op, dan
staan er voor februari en maart ludieke acties in de planning,
met een mogelijke escalatie naar hardere acties, waaronder
een estafette.
Bronnen: zorgvisie.nl, vhp-zorg.nl

Topinkomens in de zorg
pas in 2016 aan banden
Hoewel op 1 januari van dit jaar de nieuwe
Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) officieel
van kracht werd, zullen topinkomens in de zorg daar dit jaar
nog weinig last van hebben.
Dit blijkt uit een recente brief van minister Plasterk van
Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Omdat de wet
Lees verder op de volgende pagina >
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Vervolg Topinkomens in de zorg pas in 2016 aan banden
… pas eind december werd aangenomen door de Eerste
Kamer, was er geen tijd meer voor de sectorminister om de
ingewikkelde regeling opnieuw vast te stellen. Volgens
Plasterk schrijft de wet voor dat dit vóór 1 januari 2015 had
moeten gebeuren en dat anders de regeling voor 2014
gedurende geheel 2015 blijft doorlopen. Conclusie: de door
met name de PvdA zo vurig gewenste verlaging van de
topinkomens in de zorg kan nu pas concreet doorgang
vinden per 1 januari 2016. Volgens WNT-2 mogen
topbestuurders bij (semi)overheden nog maar maximaal
178.000 euro per jaar verdienen. Dat is ruim 50.000 euro
minder dan de oude norm van 230.000 euro. Halverwege
deze maand mengde ook de SP zich in de discussie. De partij
kwam met een lijst van ‘veelverdieners in de thuiszorg’.
Volgens deze lijst verdienen op dit moment 52 bestuurders
meer dan de nieuwe jaarnorm van 178.000 euro, met een
jaarsalaris van meer dan drie ton als record. Voor een geheel
ander geluid zorgde afgelopen kerstmis Chris Oomen,
directeur van de vaak enigszins dwarse zorgverzekeraar
DSW. Hij doneerde zijn jaarsalaris van 125.000 euro aan de
Voedselbank in de regio’s rondom Rotterdam.

Voor elk product in het aanbod van BiologiQ vindt u
in het kenniscentrum op onze website aanvullende
productinformatie, wetenschappelijke studies,
onderzoeksresultaten en andere relevante informatie.

Congresagenda
De komende maanden is BiologiQ betrokken bij en/of
aanwezig op diverse vakbijeenkomsten:

4 februari 2015
Productenmarkt Opleiding Wondverpleegkundige
Erasmus MC Zorgacademie, Rotterdam.
BiologiQ is aanwezig om vragen van studenten te
beantwoorden. Het doel is hen in staat te stellen
beargumenteerde keuzes te maken voor een wondproduct,
passend bij specifieke situaties. In de casuïstiek zal worden
ingegaan op de volgende wondtypen: per secundum
genezende chirurgische wond, ulcus aan de heup t.g.v.
decubitus, brandwond en donorsite en diabetische voet.

12 februari 2015, 13.00 – 19.15 uur
Congres voor en door wijkverpleegkundigen
Amstelring Wijkzorg,
Claus Event Center, Hoofddorp.
Er worden tot 200 zorgmedewerkers van 58 wijkteams in
Amsterdam, Amstelland, Meerlanden en Haarlemmermeer
verwacht, aan wie het congres een goede mix van actuele en
praktische informatie wil bieden, die direct is toe te passen.
BiologiQ is met een stand aanwezig op de bijbehorende
informatiemarkt.

Bronnen: zorgvisie.nl, medischcontact.artsennet.nl

25 februari t/m 1 maart 2015

Wondcaroussel Amphia: BiologiQ
bespreekt aanpak biofilms
In maart 2015 organiseert het Amphia Ziekenhuis in
Oosterhout een vierdaagse wond-decubitusscholing voor
intra- en extramurale wondzorgprofessionals.
Onderdeel hiervan is een zogenaamde ‘Wond Caroussel’ in
de middag van donderdag 26 maart. De bestrijding van
biofilms is één van de drie thema’s. Op uitnodiging van het
Amphia zal dit onderdeel worden ingevuld door BiologiQ
productspecialist Rob de Klijn, die onder andere zal ingaan
op de rol van Revamil honingproducten, Microdacyn en
Larval Debridement Therapy (LDT) bij het tegengaan van
biofilms.
Zie ook: Congresagenda

BiologiQ. Omdat de wonden
de wereld nog niet uit zijn.
Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl
met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality.

Negenmaandenbeurs
Amsterdam RAI.
Beurs gericht op (aanstaande) moeders en alles rondom
zwangerschap en jong ouderschap. BiologiQ is aanwezig met
een uitsluitend aan Aldanex gewijde stand in het Webshop
Paviljoen bij de doorgang tussen hal 8 en 9.
Zie ook redactioneel hoofdartikel.

12 maart 2015, 12.00 – 17.00 uur
Productinformatiemarkt Opleiding huidtherapie
Haagse Hogeschool, Den Haag.
Doelstelling is de ruim 300 studenten van de opleiding
huidtherapie (alle studiejaren) kennis te laten maken met het
werkveld en inzicht te geven in de verschillende
wondgenezingsproducten. BiologiQ is met een stand
aanwezig voor het geven van gerichte informatie en
adviezen.

26 maart 2015, 13.30 – 16.00 uur
Wond Carrousel Amphia Ziekenhuis
Zalencentrum locatie Pasteurlaan, Oosterhout
BiologiQ is op uitnodiging aanwezig voor een bijdrage over
de bestrijding van biofilms. De Wond Carrousel maakt deel
uit van een vierdaagse wond-decubitusscholing.
Zie ook redactioneel artikel.
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